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HR. 1931 Výbor pro vládní dohled 

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 
 

ZÁKON 

O reformě Internal Revenue Service 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesli na tomto zákonu: 

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101.  2 

(1) Pod názvem IRS se rozumí Internal Revenue Service, tedy Finanční úřad spojených států 3 

amerických. 4 

(2) Komisařem pro vládní příjmy je myšlen Commisioner of Internal Revenue 5 

Par. 102.  6 

(1) Základními funkcí federálního úřadu Internal Revenue Service je výběr a správa federálníchc 7 

daní na území Spojených států amerických.  8 

Par. 103.  9 

(1) Fungování  Internal Revenue Service musí probíhat se všemi platnými zákony Spojených států 10 

amerických. 11 

Hlava II - Úřad ombudsmana pro daňové záležitosti  12 

Par. 201  13 

(1) Zřizuje se Úřad ombudsmana pro daňové záležitosti, jehož úkolem bude se zapojovat a řešit 14 

kontroverzní případy, ke kterým bude přizván na žádost daňového poplatníka. 15 

Par. 202.  16 

(1) Jeho úkolem bude zvýšit důvěru občanů Spojených států v Internal Revenue Service, v jeho 17 

efektivnost, integritu a nadstranickost. 18 
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Par. 203.  19 

(1) Ombudsman se přímo zodpovídat Komisaři pro vládní příjmy. 20 

Par. 204. 21 

(1) Ombudsmanem smí být pouze ten, kdo je: 22 

a) občanem Spojených států amerických 23 

b) starší 30 let 24 

c) osoba, který zastávala politickou funkci před více než 4 roky 25 

d) znalý v oboru ekonomie, finančnictví či bankovnictví 26 

Par. 205. 27 

(1) Ombudsman je volen na pětileté volební období finančním výborem Senátu Spojených států 28 

amerických. 29 

 30 

Hlava III - Internal  Revenue Service pro 21. století 31 

Par. 301.  32 

       (1) Internal Revenue Service zahájí programy zákaznické podpory, které budou zahrnovat: 33 

a) online služby 34 

b) osobní internetový portál daňového poplatníka 35 

c) službu „zavoláme vám zpět“ 36 

Par. 302.  37 

(1) Intermal Revenue Service upustí od šikanózních praktik, které zasahují do soukromý 38 

daňových poplatníků, jako například zjišťování informací o finančních poměrech poplatníka 39 

od jeho příbuzných či sousedů. 40 
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Hlava IV - Dohled na činnost IRS v otázkách politických kampaní 41 

Par. 401.  42 

(1) Organizace, jejichž cílem je podpora politických kandidátů a financování jejich volebních 43 

kampaní, pokud výše jejich příspěvku na kampaně v daném roce nepřesáhne částku 100 000 44 

amerických dolarů, jsou osvobozeny od placení daní. 45 

Par. 402.  46 

(1) Ustanovení par. 401. se nevztahuje na organizace, které získávají část svých příjmů ze 47 

zahraničí. 48 

Par. 403.  49 

(1) Dohled nad činností IRS ve vztahu k agendě odpuštění daňové povinnosti vykonává Kongres 50 

prostřednictvím senátního Výboru pro finance. 51 

Hlava V - Závěrečné ustanovení 52 

Par. 501. Účinnost 53 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  54 


